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مقدمه 

 بر اس��اس آمار و اطالعات وزارت جهاد کش��اورزی جمعیت گوسفند 45 
میلیون رأس اس��ت که شامل 27 گروه ژنتیکی با ویژگی ها و توانمندی های 
مختلف می باش��ند. هدف اصلی تولیدکنندگان، افزایش عملکرد گله اس��ت. 
س��ود اقتصادی حاصل از گوسفندان با س��المت و باروری آن ها مرتبط بوده 
و از اهداف اصلی پرورش دهندگان گوس��فند می باش��د. یکی از روش ها برای 
دست یابی به این هدف، افزایش پتانسیل ژنتیکی حیوان می باشد. بهبود نرخ 
تولیدمثل��ی میش های گله نیز، از فرصت هایی ب��رای افزایش راندمان تولید 
گوش��ت می باش��د. عوامل زیادی بر رشد گوس��فندان تاثیر دارد که تغذیه، 
وضعیت سالمت و ژنوتیپ از مهم ترین آن ها هستند. تنوع نژادی در گوسفند 
یکی از منابع مهم مورد اس��تفاده در آمیخته گری اس��ت که امروزه توس��ط 

برخی از دامپروران مورد استفاده قرار می گیرد.
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آمیخته گری و اثرات آن
آمیخته گ��ری به عنوان روش��ی برای بهره برداری از تف��اوت بین نژادها در 
اصالح نژاد گوس��فند اس��ت. به ط��وری که تا به حال 418 نژاد گوس��فند در 
دنیا به منظور بهبود تولیدمثل، تولید گوش��ت، پشم و شیر و سایر محصوالت 
ایجاد شده است. تفاوت ژنتیکی بین نژادهای موجود و آمیخته های آن ها جزء 
مهمی از کل تنوع ژنتیکی برای بهبود تولید اس��ت. شناسایی ظرفیت ژنتیکی 
اکوتیپ های گوس��فندان ایران��ی و ایجاد آمیخته های مناس��ب که در چنین 
ش��رایطی بازده باالتری داشته باش��ند می تواند در افزایش سودآوری گوسفند 
موثر باش��د. افزای��ش بازدهی اقتصادی از طریق افزای��ش تعداد بره ها و بهبود 
سرعت رشد، ضریب تبدیل غذایی و بهبود کیفیت الشه در مقوله آمیخته گری 
 امکان پذی��ر اس��ت. 27 نژاد بومی ای��ران با جمعیت بالغ ب��ر 47میلیون رأس 
)26 درصد در سیستم عشایری، 72 درصد در سیستم روستایی و 2-1 درصد 
در سیس��تم پرورش��ی مزرعه ای( بخش قابل توجهی از گوشت قرمز مورد نیاز 
کشور را تولید می کنند )حدود 34 درصد(. سازگاری با محیط زیست، مقاومت 
به بیماری ها، توان اس��تفاده از پوش��ش گیاهی مرات��ع و زمین های لم یزرع، 
قدرت چرا و کوه پیمایی از جمله مهم ترین ویژگی های نژادهای بومی می باشد. 
از طرفی کم بازده بودن نژادهای بومی، وضعیت نامناسب پوشش مراتع و رشد 
نابرابر قیمت نهاده ها و ستانده ها در سال های اخیر باعث کاهش بازده اقتصادی 
پرورش گوسفند در شرایط روس��تایی و عشایری شده است. همین مشکالت 
س��بب شده دامداران در س��ال های اخیر اقدام به خرید یا استفاده از قوچ های 
س��ایر نژادها کنند تا س��ود واحد خود را افزایش دهند. در اکثر موارد به دلیل 
نداش��تن آگاهی های الزم به منظور اجرای آمیخته گری های کور، در بیش��تر 

موارد به اهداف مورد نظرشان نرسیده اند و آمیخته گری را رها نموده اند.
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روش های آمیخته گری
)Terminal Sire System( سیستم آمیخته گری با استفاده از نر پایانی

در این سیستم ماده های جایگزین شونده از داخل یا خارج سیستم، تامین 
می شوند و با یک نژاد یا ترکیب نژادی از نرها آمیزش داده می شوند و تمامی 
نتاج آن ها کش��تار می گردند )شکل1(. نتاج آمیخته، هرگز به عنوان گله های 
داش��تی به حس��اب نمی آین��د و تولیدمثل نمی کنند. به همی��ن دلیل به آن 
تالقی گری پایانی می گویند و قوچ مورد اس��تفاده را نر تالقی پایانی می نامند. 
نرها در این سیس��تم بای��د از نژاد یا ترکیبات نژادی که از نظر صفات رش��د 
و ویژگی های الش��ه دارای برتری باش��ند، انتخاب شوند. به طور مثال ضریب 
تبدیل خوراک مناسب، افزایش وزن روزانه باال و کیفیت الشه مطلوب داشته 
باشند. ترکیب ماده ها هم باید طوری باشد که از نظر خصوصیات مادری مثل 

راندمان باروری، رفتارهای مادری و توان تولید شیر برتر باشند.

شکل1. سیستم آمیخته گری با استفاده از نر پایانی )تمام نتاج نر و ماده پروار و کشتار می شوند(
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)Rotational Systems( سیستم های چرخشی
تمام مولدین نر خالص در این سیس��تم به طور همزمان استفاده می شود. 
این روش بر اساس استفاده از مادران آمیخته که با نژادهای مختلف آمیزش 
داده می ش��وند )دوتا چهار نژاد( اس��توار است. س��اده ترین نوع این سیستم، 
سیس��تم چرخشی دونژادی است. در این سیس��تم دو مکان پرورشی وجود 
دارد و هر کدام از نرها در یکی از این مکان ها مستقر هستند. حیوانات ماده 
هم بر اس��اس ترکی��ب نژادی که دارند به هر ی��ک از این مکان ها اختصاص 
می یابند. ماده ها با حداقل درصد از یک نژاد خاص در ترکیب نژادی به مکان 
نره��ا برده می ش��وند. دختران جایگزین با ترکیب ن��ژادی متفاوت با مادران 
خود با نر نژاد دیگر آمیزش داده می ش��وند. در این روش ماده های نسل های 
مختلف در مکان های مختلف پرورش می یابند یعنی آنها در دو نسل متمادی 
در ی��ک م��کان نخواهند بود. در این روش نرها و ماده های انتخاب نش��ده از 

سیستم خارج شده، فروخته و یا کشتار می شوند )شکل2(.  

)Breed Synthesis( سیستم آمیخته گری به منظور سنتز یک نژاد
ه��دف از ایجاد یک نژاد جدید، بهره مندی از خصوصیات تکمیل کنندگی 
دو یا چند نژاد است. در این استراتژی، آمیخته ها به عنوان والدین بوده و در 
طول نسل ها با هم آمیزش می یابند. از نظر تئوری می توان از نژادهای زیادی 
استفاده کرد، اما ترکیبات دونژادی معمول تر هستند. اگر درشرایط جغرافیایی 
خاص، هیچ کدام از نژادهای موجود مناس��ب نباشد و سطح عملکرد نژادهای 
بومی آن منطقه نیز در س��طح قابل قبولی نباش��د، بهتر اس��ت نژاد جدیدی 
ایجاد ش��ود تا با ش��رایط محیط طبیعی آن منطقه به خوبی س��ازگار باشد. 
برای س��نتز یک نژاد جدید، ژن های دو یا چند نژاد با هم مخلوط می ش��وند. 
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معموال نژادهای مورد نظر، مشارکت یکسانی نداشته و بر اساس صفات مورد 
نظر به کار گرفته می ش��وند )ش��کل 3(. وقتی از دو یا چند نژاد برای س��نتز 
نژاد جدید اس��تفاده می کنیم، تالقی گری باید با انتخاب ش��دید همراه باشد. 
همچنین بعد از کامل ش��دن آمیخته گری، برای تثبیت خصوصیات مطلوب 
در حیوانات مطلوب در نژاد جدید، انجام چندین نس��ل آمیزش خویشاوندی 

ضروری است.

شکل2. سیستم آمیخته گری چرخشی دو نژادی: در هر نسل به نوبت از قوچ های دو نژاد A و B استفاده 
می گردد. نسبت های ژنی طبق تصویر باال در هر نسل تغییر می کنند.
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 )Breed Replacement( سیستم آمیخته گری جایگزینی نژاد
از آمیخته گری می توان با هدف جایگزینی یا بروزرس��انی نژادها استفاده 
نم��ود. بدین ترتیب که ماده های ترکیب��ی با نرهای نژاد خارجی طی چندین 
نسل تالقی برگش��تی داده می شوند تا در صد ژن های خارجی تا رسیدن به 
حدود 100 درصد افزایش یابد )ش��کل4(. در این سیستم آلل های دام بومی 
به ویژه در غیاب برنامه های رس��می انتخاب، احتماال محافظت نخواهند شد. 
چنین اس��تراتژی هایی به طور کلی تهدیدی ب��زرگ برای نژادهای بومی در 

مقایسه با ایجاد نژادهای جدید خواهد بود.

شکل3. سیستم آمیخته گری به منظور سنتز یک نژاد
)بعد از استفاده از چند نژاد در تالقی های مختلف به نسبت ژنی نژادهای مورد نظر می رسد(
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شکل4. سیستم آمیخته گری جایگزینی نژاد
) با استفاده از یک قوچ پربازده نژاد A در تالقی های پی درپی، نسبت ژنی نژاد A به 99/21 درصد 

رسیده و نژاد A جایگزین نژاد B می شود(

شایستگی و ضعف استراتژی های مختلف آمیخته گری
انتخاب هر یک از روش های آمیخته گری، با بروز محدودیت هایی در عمل 
همراه خواهد بود که بایس��تی حتما مورد توجه قرار گیرد )جدول 1(. ایجاد 
یک نژاد جدید از نظر اجرا، ساده تر از اجرای یک سیستم تالقی گری تناوبی 
)چرخش��ی( می باش��د. به منظور انتخاب هر یک از سیستم های فوق باید به 
قابلیت اجرایی و هزینه های آن و بهره اقتصادی حاصله توجه نمود. در تالقی 
پایانی و چرخشی از اثرات هتروزیس و ژن های سازگار استفاده می شود و از 
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نوع 

آمیخته گری

استفاده از 

هتروزیس

استفاده از 

ژن های سازگار

حفاظت از 

نژادهای بومی

ترکیب ژنتیکی 

تولیدات
محدودیت ها

نیاز دائم به مواد ژنتیکی دو جنسپایداربلیبلیبلیتالقی پایانی

نیاز دائم به مواد ژنتیکی فقط نرمتغیربلیبلیبلیتالقی چرخشی

محدودیت های سازگاریثابت پس از چند نسلخیرخیرخیرجایگزینی نژاد

نیاز به چند نسلثابت پس از چند نسلخیربلیخیرسنتز نژاد جدید

جدول 1. شایستگی و ضعف استراتژی های مختلف آمیخته گری

نژادهای بومی حفاظت می ش��ود. در روش پایانی محدودیت در تامین دائمی 
مواد ژنتیکی از هر دو جنس خواهیم داش��ت اما در سیس��تم چرخشی فقط 
نی��از به تامین نرها داریم. در سیس��تم جایگزینی نژاد، از اثرات هتروزیس و 
ژن های سازگار  استفاده نمی شود و از نژادهای بومی هم محافظت نمی شود. 
ترکیب ژنتیکی تولیدات پس از چند نسل ثابت می شوند، اما محدودیت های 
س��ازگاری وجود خواهند داش��ت. در سیس��تم س��نتز نژاد جدید، از اثرات 
هتروزیس استفاده نمی ش��ود اما از ژن های سازگار استفاده می شود. ترکیب 
ژنتیکی تولیدات در این روش بعد از چند نسل ثابت می شود. محدودیت این 

روش این است که نیاز به چندین نسل برای تثبیت خواهیم داشت.    
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موفقیت برنامه های آمیخته گری
تطابق عملکرد حیوانات آمیخته ب��ا انتظارات دامداران اولین و مهم ترین 
نش��انه موفق ب��ودن یک برنامه آمیخته گری خواهد بود، زیرا باعث می ش��ود 
دامداران کوچک رغبت به ادامه برنامه آمیخته گری داش��ته باشند. هر چند 
س��ه عامل دسترسی به مولدین کافی، فرصت دادن به دام های آمیخته برای 
ب��روز ظرفیت ژنتیکی خود و زنجیره ب��ازار از دالیل موثر بر پایداری و تداوم 
آمیخته گری می باشد. با توجه به بهره وری باالتر و سازگاری کمتر آمیخته ها، 
این حیوانات نیاز بیش��تری به مدیریت تغذیه، تولیدمثل، سالمت و مراقبت 
خواهند داش��ت. پ��س آمیخته گری و تولی��د حیوانات پرب��ازده در واحدها 
باع��ث افزایش هزینه ه��ای مدیریتی، تغذی��ه و به ویژه دامپزش��کی خواهد 
ش��د. آمیخته ها به دلیل داش��تن اندازه بدن بزرگتر نیاز به جیره های غذایی 
باکیفیت و متناس��ب با افزایش تولیدشان خواهند داشت و هزینه تغذیه هر 
رأس آمیخته  از بومی بیش��تر است. از دالیل مهم بهره وری و تولید کمتر از 
انتظار آمیخته ها این اس��ت که شرایط محیطی و تغذیه ای مناسب برای بروز 
ظرفیت ژنتیکی این حیوانات در اختیارش��ان قرار داده نمی شود. پس هزینه 
خوراک یک عامل محدودکنن��ده در پرورش و نگهداری آمیخته ها یا اصالح 
شده ها خواهد بود. نتیجه اینکه مدیریت صحیح آمیخته ها با ژن های مفید و 
پربازده نیاز به س��رمایه گذاری بیشتری دارند. خدمات ترویجی هم می توانند 
در تعیین پذیرش حیوانات آمیخته و پایداری آن ها بس��یار راه گش��ا باشند، 
چراکه پس از دسترس��ی به حیوانات آمیخت��ه، مهارت های فنی در پرورش، 
تغذیه و تولیدمثل آمیخته ها، محدودیت های مدیریتی اعم از محیط پرورش، 
تجهیزات و بهداشت آن و تسهیالت دامپزشکی نیاز به اطالع رسانی و آموزش 
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دامداران دارد تا به نحو احس��ن از حیوان��ات آمیخته نگهداری و بهره برداری 
کنند. آمیخته گری، حیوانات آمیخته و تداوم برنامه های آمیخته گری بستگی 
زیادی به نهاده ها )خوراک، دارو و مولدین اصالح ش��ده( دارند. پس اگر قرار 
باش��د آمیخته گری در گله دامداران کوچک و به خصوص روس��تاها صورت 
گیرد؛ باید بررس��ی ش��ودکه دام��داران این نهاده ها را چگون��ه می توانند به 
دس��ت آورند و یا چگونه باید تولیدات خود را تجاری س��ازی کنند تا برنامه 

آمیخته گری پایداری اجرا شده و به سرانجام برسد. 

برنامه های آمیخته گری در گوسفند
در بیش از یک سوم قرن گذشته در رابطه با استفاده از سیستم آمیخته گری 
کنترل ش��ده در حیوانات مزرعه ای آزمایشات زیادی جهت تهیه اطالعات و 
شناس��ایی ظرفیت های موجود در بین نژادها و داخ��ل نژادها انجام گردیده 
اس��ت و همچنین براساس نتایج به دست آمده سرمایه گذاری های زیادی در 

سیستم های تولید آمیخته شده است.
اس��تفاده از هتروزیس که قدرت هیبریدی نیز نامیده می شود، یکی دیگر 
از دالی��ل مهم انجام آمیخته گری می باش��د و از طریق انحراف عملکرد نتاج 
آمیخته از میانگین دو نژاد والدین استفاده شده در آمیخته گری، اندازه گیری 
می ش��ود. هر چه نژادهای والدین مورد اس��تفاده در آمیخته گری از همدیگر 

دورتر باشند میزان هتروزیس بیشتری حاصل خواهد شد. 
الزم به ذکر اس��ت که آمیخته گ��ری به تنهایی باعث پیش��رفت ژنتیکی 
نمی ش��ود یعن��ی شایس��تگی ژنتیکی افزایش��ی حیوانات تالقی داده ش��ده 
با میانگین نژادهای اس��تفاده ش��ده برابر اس��ت اما مزایایی مثل استفاده از 
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تکمیل کنندگی بین صفات و اثرات هتروزیس را دارد. همچنین آمیخته گری 
اس��تراتژی کارآمد ب��رای افزایش درآمد دامداران به وس��یله بهبود بهره وری 
دام های بومی بوده و راه حلی منطقی برای بهبود سریع عملکرد جمعیت های 
بومی می باشد. انجام آمیخته گری به دو دلیل الزم و ضروری است: 1- معموال 
به دلیل نبود رکوردگیری از صفات و ش��جره و ضعف زیرس��اخت ها، کمبود 
بودجه، نبود برنامه های مدون باعث ش��ده که اصالح نژاد خالص در دام های 
بومی مقدور نباش��د و ارزیابی ژنتیکی مناسب صورت نگیرد و اغلب جمعیت 
دام ها برای بهبود عملکرد متکی به آمیخته گری باشند. 2- برای بهبود صفات 
اقتصادی مهم که دارای وراثت پذیری پائینی هم هستند استفاده از استراتژی 

آمیخته گری مفید خواهد بود.

آمیخته گری کاربردی
با توجه به حال حاضر دامپروری در کشور، محدودیت های اقالم خوراکی 
دام، خشکی مراتع و کمبود آب استفاده از  استراتژی های آمیخته گری بدلیل 
اینکه باالترین و بهترین صرفه اقتصادی را در کوتاه ترین زمان دارند اجتناب 
ناپذیر اس��ت. به طور کلی فعالیت های دامپروری بر س��ه هدف اصلی تولید 
گوش��ت، شیر و پشم بنا نهاده شده است. با توجه به تغییر اهداف اصالحی و 
نیازهای حال حاضر کشور تولید گوشت و تولید شیر اهمیت اقتصادی باالیی 
داش��ته و مورد توجه زیادی قرار گرفته اس��ت. اس��تراتژی های آمیخته گری 
با دو هدف افزایش تولید گوش��ت و ش��یر، چگونگی اجرای آن و مالحظات 

آمیخته گری در ذیل آورده شده است.
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در منطقه خراس��ان نژادهای بلوچی، کردی و قره گل از نژادهایی هستند 
ک��ه مطالعات زیادی روی آن ها صورت گرفته اس��ت. یک نمونه موفق انجام 
ش��ده آمیخت��ه پایانی، مطالعه عملک��رد قبل و پس از ش��یرگیری و ترکیب 
الش��ه بره های آمیخته حاصل از قوچ کردی × می��ش بلوچی و قره گل، قوچ 
بلوچ��ی× میش قره گل و ک��ردی، قوچ قره گل × می��ش بلوچی و کردی بود 
که قوچ ق��ره گل با بهترین عملکرد به عنوان نر پایانی معرفی ش��د. چنانچه 
در منطقه خراس��ان آمیخته گری با هدف تولید گوش��ت صورت پذیرد و پایه 

الف- استفاده از آمیخته گری با هدف افزایش تولید گوشت در گوسفند
در آمیخته گری با هدف تولید گوش��ت، انتخاب قوچ مناس��ب بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. در این روش از  یک گله میش های کوچک جثه به عنوان پایه 
مادری و از قوچ های بزرگ جثه نژاد دیگری  به عنوان پایه پدری تالقی داده 
می شود تا از حداکثر هتروزیس فاصله ژنتیکی آن ها استفاده شود )شکل 5(.

شکل 5- آمیخته گری با هدف افزایش تولید گوشت در گوسفند
)تمام بره های حاصل از میش سبک وزن با قوچ سنگین وزن پروار و کشتار می گردند(
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مادری نژاد بلوچی در نظر گرفته شود، بهترین و مناسب ترین قوچ برای این 
تالقی، قوچ نژاد قره گل خواهد بود. فیزیک و جثه بدنی درش��ت قوچ قره گل 
و عملکرد تولیدی و ترکیب الش��ه این نژاد بهترین آمیخته های گوش��تی با 
کیفیت الش��ه باالتر و کم چرب ت��ر و مهم تر از همه وزن پای��ان پروار باالتر 
را تولید خواهد کرد. این امر باعث ش��ده اس��تفاده از ای��ن قوچ به عنوان نر 
پایانی مناس��ب باش��د. در جمعیت پایه که شامل میش های خالص )بلوچی( 
و قوچ های درش��ت جثه )قره گل( می باشد، باید تمهیدات تغذیه ای، بهداشت 
و بیماری و واکسیناس��یون رعایت ش��ود تا با پرورش مولدین خالص سالم، 

بهترین بهره را از آمیخته های آن ها ببریم.

توصیه گام به گام آمیخته گری به منظور تولید گوشت در گوسفند
 انتخاب قوچ مناسب با سرعت رشد، صفات الشه و مصرف خوراک مناسب 

و اقتصادی
 انتخاب پایه مادری مناسب با شرایط اقلیمی و محیطی منطقه

 همزمان سازی فحلی به منظور مدیریت بهتر زایش ها و بره ها
 تالقی میش ها و قوچ ها بر اساس الگوی هدف در آمیخته گری
 پروار تمام بره های آمیخته حاصل از تالقی )اعم از نر و ماده( 

 فروش جهت کشتار تمامی بره های حاصل از آمیخته گری

ب- استفاده از آمیخته گری با هدف افزایش تولید شیر در گوسفند
چنانچه هدف از آمیخته گری در سیس��تم دامپروری افزایش تولید ش��یر 
باشد، باید یک نژاد با تولید شیر پایین )میش نژاد B( با یک نژاد با تولید شیر 
باال )قوچ نژاد A( تالقی داده ش��ود )ش��کل 6(. در این نوع تالقی نیز انتخاب 
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قوچ بس��یار مهم و حائز اهمیت اس��ت. باید تمام حیوانات ماده حاصل از این 
تالقی به عنوان میش ش��یری داش��تی )فرزندان ماده نسل اول با نسبت 50 
درصد( نگهداری شوند و تمامی نرها پروار و کشتار شوند. در دوران تولیدی 
این میش ها )حدود 5 س��ال( ناگزیر از جفت گی��ری و بره زایی این حیوانات 
خواهیم بود. باید توجه نمود هر چند نسل این میش ها بره زایی داشته باشند، 
بایدتمامی بره های آن ها اعم از نر و ماده )فرزندان آمیخته س��ه نژادی( باید 
پروار و کشتار گردند. میش های شیری داشتی را می توان با یک نژاد درشت 
جثه بومی یا خارجی )قوچ پایانی نژاد C( تالقی داد و از تمامی نتاج آن برای 
پرواربندی و تولید گوش��ت استفاده نمود. در تمامی برنامه های آمیخته گری 
نیاز به دو جمعیت خالص خواهیم داشت. به منظور تامین نسل پایه، ساالنه 
20 درصد از میش های مولد با میش های خالص از گله های مجاور و یا سایر 

گله ها جایگزین می شوند.

شکل 6. آمیخته گری با هدف افزایش تولید شیر در گوسفند
)ماده های ترکیب دو نژاد A و B به منظور تولید شیر نگهداری می شوند و تمام بره های حاصل از این 

میش ها و قوچ پایانی، پروار و کشتار می گردند(



      

21 آمیخته گری تجاری در گوسفند

توصیه گام به گام آمیخته گری به منظور تولید شیر در گوسفند
 انتخاب قوچ مناسب از یک نژاد شیری با تولید شیر مطلوب

 انتخاب پایه مادری مناسب با شرایط محیطی منطقه مورد نظر
 همزمان سازی فحلی ها به منظور مدیریت بهینه زایش ها و بره ها

 تالق��ی میش ها و قوچ ها بر اس��اس برنامه آمیخته گ��ری به منظور تولید 
شیر

 نگهداری تمام بره میش های F1 به عنوان گله داشتی شیری
 پروار و کشتار بره های نر F1 به منظور کاهش هزینه های نگهداری

 تالق��ی بره میش های نس��ل F1 با یک قوچ درش��ت جثه ب��ا هدف تولید 
بره های گوشتی تجاری 

 باقی ماندن میش بره های نس��ل F1 در گله تا زمانی که توان تولیدمثلی 
دارند 

 پروار تمام بره های نسل دوم و کشتار آن ها

چند نکته مهم در رابطه با هتروزیس
 صفات با وراثت پذیری پایین یعنی صفاتی که بیش��تر تحت تاثیر محیط 
هستند، مانند صفات تولیدمثلی و سازگاری به شدت تحت تاثیر آمیخته گری 

قرار می گیرند.
 صف��ات با وراثت پذیری متوس��ط مانند صفات رش��د در اثر آمیخته گری 

بهبود می یابند.
 صفات با وراثت پذیری باال مانند صفات پش��م و وزن بلوغ به میزان بسیار 

کمی در اثر آمیخته گری افزایش نشان می دهند.
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توصیه های فنی
 در انتخاب میش ها و به ویژه قوچ های گله پایه دقت الزم را بکار برید.

 به ازاء هر 30 رأس میش یک قوچ در نظر بگیرید تا راندمان باروری گله 
باال رود.

 برنامه واکسیناسیون میش ها و کنترل بیماری در آن ها را جدی بگیرید.
 تمام میش ها را از نظر بیماری بروسلوز تست کنید.

 عملیات بهداشت جایگاه را دقیق و اصولی اجرا کنید.
 جیره میش ها را بر اس��اس احتیاجات دوره های مختلف زندگی آن ها و بر 

اساس جداول استاندارد تهیه و در اختیار حیوانات قرار دهید.
 به تغذیه بره ها در دوره پروار توجه نمایید تا به حداکثر پتانس��یل رش��د 

خود برسند.
 در آمیخته گ��ری پایانی ب��ه منظور افزایش تولید گوش��ت، تمام بره های 
حاص��ل از این تالقی اعم از نر و ماده باید وارد سیس��تم پرواربندی ش��ده و 

کشتار شوند.
 در آمیخته گری پایانی به منظور افزایش تولید شیر، تمام بره های حاصل 

از میش های آمیخته شیری با قوچ های گوشتی باید پروار و کشتار گردند.
 میش های آمیخته ش��یری به اندازه طول عمر تولیدی خود )5-7 س��ال( 
در گله می مانند و پس از آن حذف خواهند ش��د تا گله با میش های آمیخته 

جوان جایگزین گردد.
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پیشنهادات
 برای هدف تولید گوش��ت می توان نژادی را س��نتز نمود که برای تالقی 

نهائی "خط ماده" فراهم کند.
 با پرداختن به یک صفت خاص سایر صفات فراموش نشوند.

 آمیخته گ��ری با هدف حذف دنبه بدون توجه به صفات دیگر برداش��تی 
 نادرس��ت خواه��د ب��ود. ح��ذف در ب��ره کش��تاری و حف��ظ دنب��ه در خط 

مادری باشد.
 قابلیت های آمیخته گری بین نژادهای داخلی شناسائی شوند.

 س��وش های گوشتی، ش��یری و پشمی در کش��ور با توجه به عالقمندی 
بخش خصوصی در دهه اخیر به پرورش گوسفند، ایجاد گردند.

 باید مطالعه شود کدام نژاد با چه ترکیبی بهترین فنوتییپ مطلوب برای 
یک هدف خاص را به وجود می آورد.

 یک نژاد برای همه سیستم های بهره برداری قابل توصیه نیست.
 قابلیت های آمیخته گری بین نژادهای داخلی باید شناسایی شوند.

 نژاده��ا بر اس��اس اقلیم و زیستگاهش��ان پهنه بندی ش��وند و بر اس��اس 
پهن��ه هویت گذاری گردند و برای خ��روج هر نژاد از پهنه منحصر به خودش 

محدودیت هایی در نظر گرفته شود. 
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